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Patrick Grootjans kan
coalitie niet kelderen
Schepenen
leggen eed af
voor uittredend
burgemeester
De Tiense schepenen
van CD&V, Open VLD,
NVA en Groen leggen
vanavond de eed af
voor uittredend burge
meester Marcel Logist
(SP.A). De Raad van
State heeft Patrick
Grootjans niet gevolgd
om de installatie van
de nieuwe meerder
heid te schorsen.
RAF VANMECHELEN
TIENEN Nadat de gemeente
raad op 17 juli het licht op groen
had gezet voor het nieuwe col
lege, trok schepen en onafhan
kelijk raadslid Patrick Groot
jans naar de Raad van State om
die beslissing te schorsen. Maar
de Raad besliste gisteren om de
politicus niet te volgen. Zijn ar
gumentatie dat Tienen nog wel
bestuurbaar was, is niet door de
Raad gevolgd.
Naast de advocaat van het
stadsbestuur en die van Groot
jans, pleitte er ook nog een der
de advocaat voor de Raad. Die
werd aangesteld door de vier
nieuwe meerderheidspartijen.
‘Het was erg belangrijk dat er
iemand met voldoende dossier

Het waterlek ontstond giste
ren omstreeks 10.30 uur onder
het voetpad ter hoogte van de
kerk. Het water zocht zijn weg
naar buiten langs de verkeers
drempel en veroorzaakte een
aanzienlijke plas in de straat.
Daarom besloot de politie om
de straat ter hoogte van de
kerk tot aan de kruising met de
Wolvestraat tijdelijk af te slui
ten voor alle verkeer. Ook de
bussen van De Lijn werden
omgeleid.
Na een uur was De Water
groep ter plaatse en werd de

Inbraak in flat
In de Leeuwerikenstraat
in Heverlee werd ingebro
ken een appartement. De
dieven maakten een ope
ning in een vliegenraam
voor een open raam. Ze
gingen aan de haal met
een laptop, een gsm en ju
welen. (hsb)
TERVUREN

Range Rover
gestolen
Op een oprit voor een
woning in de Reeboklaan
in Tervuren werd zondag
een Range Rover Evoque
gestolen. Vermoedelijk
werd een raampje van de
wagen stukgeslagen, want
er lag glas op de oprit.
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KATRIEN PARTYKA
Nieuwe burgemeester

Ik ben vooral blij dat
we weer kunnen
besturen nadat
iedereen zeven
maanden lang bont en
blauw werd geslagen
kennis de zaak bepleitte’, zegt
Johan Dewolfs (NVA). ‘Als de
schepen zijn gelijk had gehaald,
moesten we opnieuw de onbe
stuurbaarheid uitroepen en
door die nieuwe procedure had
den ook andere mensen een
zaak voor de Raad kunnen aan
spannen, een technische zaak
die ons te ver zou drijven.’
De nieuwe schepenen kunnen
de eed vanavond dus afleg
gen.‘En dat zal dan wel voor uit
tredend burgemeester Marcel
Logist (SP.A) zijn’, zegt toekom
stig burgemeester Katrien Par
tyka (CD&V). ‘Ik word binnen

,,

(hsb)

OUDHEVERLEE/
BERTEM
JOHAN DEWOLFS
Wordt eerste schepen

Eerste prioriteit zijn
budget en begroting.
Verenigingen krijgen
snel weer centen en
we kunnen nodige
investeringen doen
kort aangesteld door de gouver
neur en dat kan nog enkele
dagen duren. Ik ben nu vooral
blij dat we weer kunnen bestu
ren nadat iedereen zeven maan
den lang bont en blauw werd
geslagen.’
Johan Dewolfs wordt eerste
schepen in het nieuwe bestuur
en ziet het nu allemaal wel snel
verlopen. ‘We kunnen in princi
pe maandag al aan de slag’, zegt
hij. ‘Onze eerste prioriteit wor
den nu het budget, de begroting
en een meerjarenplanning. Zo
kunnen we van de werking met
voorlopige twaalfden af raken

Patrick Grootjans:
Raad van State volgt
zijn argumentatie
dat stad nog wel
bestuurbaar was, niet
en kunnen verenigingen weer
hun centen krijgen. Ook nodige
investeringen kunnen dan wor
den uitgevoerd.’
SP.A, de grote verliezer in het
hele Tiense politieke verhaal,
reageert sportief, maar heeft
ook meteen bedenkingen. ‘We
moeten de uitspraak aanvaar
den en we zullen dat ook doen’,
zegt woordvoerder Chris Fran
çois. ‘Al is dat ook met een beet
je angst. Deze coalitie heeft een
sterk rechtse signatuur en
CD&V heeft de voorbije week
federaal bewezen heeft dat ze
iedereen, behalve de vermo
gens, zonder verpinken in de
kou durft te zetten.’

Waterlek zet Annonciadenstraat dag zonder water
EVERBERG In de Annon
ciadenstraat in Everberg is
gisteren een waterlek ont
staan. De bewoners zaten
enkele uren zonder water.
Tegen 18 uur was het lek
hersteld.

HEVERLEE

watertoevoer afgesloten. Te
gen 18 uur was het lek hersteld
en kon er opnieuw verkeer
door de straat rijden.
‘Oorzaak van het lek was een
gescheurde pvcleiding’, zegt
schepen van Openbare Wer
ken en waarnemend burge
meester Bart Nevens (NVA).
‘Het lek is hersteld, maar
voorlopig hebben we slechts
één rijvak opengesteld voor
verkeer omdat we vrezen voor
verzakkingen. De komende da
gen gaan we samen met De
Watergroep bekijken of er
door het lek aarde is wegge
spoeld onder de straat en er
verzakkingen mogelijk zijn.
Pas wanneer we dat hebben
kunnen onderzoeken en indien
nodig herstellen, blijft het rij
vak langs de kant van de kerk
gesloten. Zolang geldt er een

Inbraak in
feestzaal en
trouwring weg
Onbekenden zijn zondag
binnengedrongen bij
feestzaal Bertembos in
Bertem. Ze forceerden een
raam aan de zijkant en
doorzochten de bureaus.
Ze konden alleen aan de
haal gaan met wisselgeld.
Ze verlieten de zaak via de
branddeur.
Enkele honderden me
ters verderop drongen
dieven ook binnen in een
woning. Ze namen een
ladder uit de tuin van de
buren, plaatsten die op
een tuintafel en konden zo
aan een raam op de eerste
verdieping komen waar ze
een raam forceerden. Ze
gingen aan de haal met
een trouwring.
Ook in de Korbeekdam
straat in OudHeverlee
probeerden dieven een
woning binnen te raken
via een raam. Er waren
zeven inkepingen in het
raamkozijn, maar de da
ders konden de woning
niet betreden. (hsb)
TIENEN

Wielertoeristen
gewond
Twee wielertoeristen
raakten zondag gewond
nadat ze op de Ganzen
dries tegen de vlakte wa
ren gegaan. Beiden had
den verzorging nodig. (vrs)
Het lek is hersteld, maar voorlopig mag
verkeer slechts over één rijvak. Foto: liv
plaatselijke voorrangsrege
ling.’
Door het lek zaten de bewo
ners van de Annonciaden
straat, van aan de Wolvestraat
tot het rond punt, ettelijke
uren zonder water. In café 'r
Pleintje lieten ze het gebrek

aan stromend water echter
niet aan hun hart komen. ‘Zul
ke dingen kunnen gebeuren’,
zegt cafébazin Anita Colsom.
‘Momenteel stroomt er nog
een klein beetje water uit onze
kraan, dus we behelpen ons
wel.’ (liv)

LANDEN

Inbraak in
woning
Dieven braken maandag
in in een woning in de
SintGertrudisstraat in
Landen. De feiten werden
omstreeks 2.45 uur bij de
politie gemeld. (vrs)

